
Erilliskerättynä se käytetään lämpövoimaloissa  
raaka-aineena. Näin voidaan vähentää ulko-
maisen, uusiutumattoman energian kuten öl-
jyn ja kivihiilen tuontia. Esimerkiksi muoveilla 

on erittäin hyvät lämpöarvot. 
Kotioloissa energiajätettä ei pidä polttaa, 

koska takoissa ja uuneissa lämpötilat nouse-
vat vain muutamiin satoihin asteisiin kun taas 

lämpövoimaloissa lämpötilat ovat 900-1400 C. 
suurissa lämpötiloissa palaminen tapahtuu 
täydellisemmin ja lämpövoimaloissa on savu-
kaasujen suodattimet, joita kotiuuneissa ei ole.
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Biojäte sekajätteen joukossa joutuu loppusi-
joittettuna kaatopaikalle ja mätänee ja tuot-
taa metaania, joka on yksi haitallisimmista il-
maston lämpenemistä aiheuttavista kaasuista. 
Erilliskerättynä biojäte toimitetaan biojätelai-
tokseen, jossa siitä tehdään energiaa. Näin voi-
daan vähentää ulkomaisen, uusiututumatto-
man energian kuten öljyn ja kivihiilen tuontia. 

Biojätteen erilliskeräys vähentää uusien kaato-
paikkojen tarvetta.

Laita sisällä biojäteastiasi suojaksi sanoma-
lehden aukeama, paperikassi, jauhopussi, mu-
ropaketti tai kaupasta ostettava kompostoi-
tuva pussi, ne estävät hajuhaittoja ja pihalla 
olevaa biojäteastiaa likaantumastajajäätymäs-
tä. Talvella on hyvä laittaa biojäte ulos suojattu-

na (eläimiltä) jäätymään ennen biojäteastiaan 
vientiä, näin ei biojäte jäädyastiaan ja astia tu-
lee helposti tyhjäksi ja kestää pidempään.

Vinkki! Avattu kananmunakenno astian poh-
jalla pitää pussin pohjan kuivana niin, ettei se 
hajoa ennen aikojaan.

Energiajätteeseen saa laittaa 
• kaikki muovipullot (pantilliset pullot palautukseen) 
• pienet muoviesineet esim. tiskiharjat, kynien muovikuoret
• muovia ja paperia sisältävät pakkaukset
• muovinarut
• virvoitusjuomakorit (ellei sovellu palautukseen) 
• muoviastiat ja -rasiat kansineen
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset huuhdeltuina 
(viili-, jogurtti-, voi/margariini, liharasiat)

• styrox, vaahtomuovi 
• muu kuin painekyllästetty puujäte (naulat ei haittaa) 
• vaatteet, tekstiilit (ei pvc-muovia,nahkaa eikä keinonahkaa)
• atk-disketit (korput)
• pahvi/kartonki (ellei ole järjestetty erilliskeräystä)
• kaikki muovi 01, 02, 04, 05, 06, 07 (ei pvc-muovia)
• kirjat kansineen
• lahja-, kääre -ja pakkauspaperit, nenäliinat, karkkipaperit, julisteet jne.

Energiajätteeseen ei saa laittaa
• PVC-muovi (merkintä 03 nuolikolmion sisällä). Ellet ole muovista var-
ma älä laita sitä energiajätteeseen
• muovit, jotka on merkitty numerotunnuksella 07 ja alla kirjain O
• ongelmajäte 
• metalleja 
• biojätettä 
• alumiinia sisältäviä materiaaleja kuten foliovuorattuja sipsipusseja, 

mehutölkkejä, kahvipaketteja.
• painepakkauksia
• lasia, posliini, keramiikaa
• sähkö-/ elektroniikkaromua
• hammastahnaputkiloita ja -harjoja 
• nahkaa, kumia, vaippoja, siteitä 
• pölyävää jätettä kuten siivousjäte, pölynimuripussit ja tuhkaa

Biojätteisiin kelpaavat
• ruoantähteet 
• kuivuneet, pilaantuneet elintarvikkeet juuresten, 

vihanmesten, hedelmien ja kananmunien kuo-
ret, kahvin tai teen porot suodatinpusseineen

• hammastikut, puiset aterimet
• puutarhajätteet
• pahviset kananmunakennot
• kalojen perkuujätteet
• käytetyt talouspaperit
• lemmikkieläinten purupohjaiset kuivikkeet

Biojätteisiin eivät kelpaa 
• nesteet 
• tupakantumpit 
• vaipat 
• tekstiilit, imurin pölypussit,
• kartonkitölkit, nahka, kumi, metalli,  

muovi, lasi, posliini

Polyetyleenitereftalaatti (PET)
• Isot virvoitusjuomapullot, tekstiilit

Polyeteeni high-density (PE-HD)
• Mehupullot, muoviämpärit,  
virvoitusjuomakorit
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PET
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PE-HD
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PE-LD
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PP

Polypropeeni (PP)
• Narut, rasiat, laitteiden osat

Polystyreeni (PS)
• Rasiat, purkit, mukit, styrox06

PS
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PVC

Polyvinyylikloridi (PVC)
• Putket, letkut, rakennusmateriaalit

Polyeteeni low-density (PE-LD)
• Muovikassit ja pussit, muovikalvot
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Muut muovit ja sekoitemateriaalit

ENERGIAJÄTE Selvästi suurin erä jätesäiliön tilavuudesta,  
erinomaista raaka-ainetta energiaksi

BIOJÄTE Painoltaan merkittävin erä jäteastioissa, 
soveltuu erinomaisesti jatkokäsittelyyn




